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У публікації визначено суть понять «медіа» та «медіазасоби». Висвітлено 

їх роль у сучасному суспільстві. Наведено різні класифікації медіазасобів, 

виявлено функції їх використання в освітньому процесі. З’ясовано специфіку 

використання медіа засобів у викладанні філологічних дисциплін здобувачам 

вищої освіти. 

Ключові слова:медіа, медіазасоби, філологічні дисципліни, здобувач, вища 

школа. 

The essence of the terms "media" and "media facilities" have been denoted in this 

article. Their role in modern society has been highlighted. Different classifications of 

media facilities have been given, the functions of their use in the educational process 

have been revealed. The specifics of the use of media facilities in teaching philological 

disciplines to applicants have been clarified. 

Key words: media, media facilities, philological disciplines, applicant, higher 

school. 

 

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства значно 

підвищується роль медіа в різних сферах життєдіяльності людей. При цьому 

сьогодні поряд з традиційними мас-медіа активно розвиваються та 

впроваджуються їх цифрові форми, сприяючи поступової медіатизації всього 

суспільства. 

Варто нагадати, що у вітчизняній науковій літературі термін «медіа» 

використовувався у значенні засобів масової інформації протягом декілька 

десятиріч. Проте в сучасних інформаційних джерелах указаний термін 

трактується більш широко, а саме – як сукупність різних технологічних засобів і 

прийомів комунікацій, які використовуються для передачі конкретному сегменту 

споживачів певних інформаційних повідомлень у різних формах. Зокрема, до 

сучасних медіа відносять усі види друкованих, звукових (аудіювальні), візуальних 

(друковані, фото, комп’ютерна графіка), і аудіовізуальних (кінематограф, 

телебачення, відео), а також електронно-мережеві засоби. Пропонується також 
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класифікація медіа засобів за видом діяльності, що включає такі засоби: 

створення, сприйняття, зберігання, запису, копіювання, тиражування, поширення 

інформації й її обміну між автором і масовою аудиторією [1; 5; 7]. 

Ураховуючи сучасні тенденції зростання потенційних можливостей засобів 

мас-медіа, особливу роль і значення вони набувають в останні роки в галузі освіти 

й, зокрема, вищої освіти, даючи змогу значно підвищити ефективність процесу 

навчання. Як визначено в науковій літературі, медіазасоби реалізують в 

освітньому процесі такі основні функції: інформаційну, забезпечуючи доступ 

майбутніх фахівців до різноманітних джерел інформації;активізації навчальної 

діяльності здобувачів вищої освіти;стимулювання розвитку їхньої мотивації щодо 

поліпшення власних навчальних досягнень;забезпечення інтерактивності 

навчання;здійснення моніторингу перебігу й результатів освітнього 

процесу;підвищення ефективності навчальної діяльності здобувачів;спонукання їх 

до творчої діяльності, зокрема шляхом підготовки відео- та мультимедійних 

презентацій на основі застосування комп’ютерних технологій;залучення 

майбутніх фахівців до участі у відеоконференціях, виконанні спільних проєктів із 

здобувачами зарубіжних університетів [2, с. 104]. 

Відзначимо, що, з одного боку, у вищій школі діють загальні вимоги до 

використання медіазасобів у процесі навчання здобувачів вищої освіти різних 

спеціальностей. З іншого боку, застосування медіазасобів має свою специфіку, 

зумовлену особливостями професійної підготовки майбутніх фахівців різних 

спеціальностей та змістом профільних для них дисциплін. У світлі цього 

специфіка використання медіазасобів у викладанні філологічних дисциплін 

здобувачам вищої освіти значною мірою зумовлена самою природою 

гуманітарного знання. 

Зокрема, у працях науковців (Н. Ткачова, Т. Щебликіна та ін.)виокремлено 

такі особливості викладання гуманітарних і, зокрема, філологічних дисциплін: 

1) особлива увага викладача приділяється спонуканню молодих людей до 

набуття ними досвіду соціально значущих емоційно-ціннісних ставлень; 

2) відпрацювання здобувачами освіти власного ставлення до 

досліджуваного об’єкта відбувається з урахуванням накопиченого ними 

життєвого досвіду, взаємовідносин з іншими людьми, а також наявності тих чи 

інших індивідуальних уподобань; 

3) навчання дисциплін указаного циклу суттєво відрізняється від логіки 

опанування здобувачами навчального матеріалу з природничих дисциплін, бо цей 

процес передбачає здійснення учасниками селекції й узагальнення не тільки 

об’єктивних фактів, доказів,але і власних суб’єктивних уявлень, актуалізацію й 

посилення тих з них, які є дотепер актуальними, та воднораз коригування, відмову 

від тих уявлень і ставлень, які вже не відповідають сучасним потребам і поглядам 

особистості; 

4) вивчення здобувачами обраного об’єкта спонукає їх до його 

співвіднесення із власним життєвим досвідом, а це, у свою чергу, сприяє появі в 

них тих чи інших емоційних переживань; 

5) викладання зазначених дисциплін у багатьох випадках не передбачає 

моделювання однозначно й чітко описаного очікуваного результату засвоєння 
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майбутніми фахівцями навчального матеріалу, адже цей результат включає не 

тільки об’єктивні, але й суб’єктивні аспекти, які зумовлені індивідуальними 

інтересами, життєвими цілями, ідеалами конкретної особистості; 

6) процес пізнання вищевказаного об’єкта зазвичай не може відбуватися 

як послідовний розгляд його окремих частин, адже сприйняття цього об’єкта як 

цілісності є важливою передумовою його вивчення; 

7) викладання дисциплін зазначеного циклу забезпечує вдосконалення 

індивідуальних картин світу учасників освітнього процесу, сприяє їхньому 

становленню як активних суб’єктів, які здатні брати на себе відповідальність за 

власні судження, дії та взагалі життя [4; 6]. 

Стосовно висвітлення природи саме філологічного знання доцільно 

відзначити, що філологія об’єднує в собі комплекс наук (літературознавчих, 

лінгвістичних, історичних тощо), які визначають суть духовної культури та 

досліджують історію її розвитку шляхом здійснення мовного та стилістичного 

аналізу письмових текстів. Отже, об’єктом філології є текст [3]. 

З урахуванням викладеного вище проаналізуємо можливості використання 

викладачами медіа засобів у процесі викладання філологічних дисциплін. 

Зокрема, слід відзначити, що в останні десятиріччя для студентської молоді 

значно знизилась значущість традиційних медіа як джерел інформації. Натомість 

молоді люди почали віддавати перевагу таким сучасним джерелам інформації, як 

інтернет-видання, блоги, соціальні медіа, супутникове телебачення тощо. 

У світлі цього ефективність викладання філологічних дисциплін можна 

підвищити шляхом використання, наприклад, електронної пошти, організації 

теле- та відео конференцій(через програми Skype, Meet чи ін.),надання суб’єктам 

навчання доступу до різного виду інформаційних ресурсів, у тому числі 

персонального блогу викладача, систем дистанційного навчання (Moodle, 

SourceLMS чи ін.), залучення майбутніх фахівців до використання довідкових 

каталогів (Yahoo !, LookSmart, Galaxy) і пошукових систем тощо. 

Варто також враховувати особливості вивчення здобувачами різних 

філологічних дисциплін. Наприклад, під час навчання іноземних мов майбутні 

фахівці мають засвоїти не тільки мовні норми (фонетичні, лексичні, граматичні,  

фразеологічні, стилістичні), але й так звані фонові знання, які допомагають 

учасникам освітнього процесу адекватно інтерпретувати вербальні та невербальні 

прояви носіїв інших мов і культур. У світлі цього регулярне використання 

здобувачами мережі Інтернет на заняттях і в позааудиторнийчас дає їм доступ до 

автентичних матеріалів, представлених у різній формі (текстів, відео та 

мультимедійних матеріалів тощо), а завдяки чату вони можуть спілкуватися зі 

своїми ровесниками з різних країн. 

Отже, можна підсумувати, що в сучасних умовах розвитку вищої школи 

викладачі філологічних дисциплін мають гнучко реагувати на виклики сьогодення 

та активно використовувати у своїй викладацькій діяльності не тільки традиційні,  

а й інноваційні медіазасоби. Це дає змогу значно підвищити ефективність 

вивчення здобувачами філологічних дисциплін. 
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Стаття присвячена основним питанням викладання дискретної 

математики студентам технічних спеціальностей. Розглянуто методику 

викладання одного з розділів даної дисципліни: «Теорія графів». Показано 

використання систем комп’ютерної математики при вивченні тем даного 

розділу. Розглянуто декілька прикладних задач, при розв’язуванні яких 

використовуються графи. 

Ключові слова. Дискретна математика, методика викладання, система 

комп’ютерної математики, граф, прикладні задачі. 

The article deals with the relevant issues of teaching discrete mathematics to 

students of technical specialties. The article author reveals the methodics of teaching 
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